
TEHNICA ACCENTUÂHlI ÎN SONETUL EMINESCh\'N 

lVIuzÎealitatea versului, ea element important al armoniei eminesciene, 
este un fapt evident. Căutînd cu neo dihnă crcatoare wcuvîneul' / Ce exprimă 
adevărul", Eminescu este atent nu numai Ia sensul şi îneăI;că tura lui poetică, 
ei şi lam uzicr- pe care o degajă sunetele ce-l compun 1,. Cîlld se .citează prima 
strofă din Luceaţărul, de pildă, se insistă de o hicei asupra numărului varian- 
telor, dar nu se menţionează nicăieri că În forma aleasă{"O prea frumoasă 

fată"), trei accente cad pe vocala a sau pe un diftqugcare o c'nţine (V- 
\J - \J - \j ). Prin repetarea sub accent a vocalei respective, cu nuaţrţările mu- 
zicale date de prezenţa ei în cei doi diîto ngi, se creează deschiderea spre 

o imagi;le luminoasă pe care Eminescu n-ar fi o htinut-odacă-ar fi una 
din celelalte variante.> . 

Cu atît mai acut se pune problema multiplelor aspecte pe care le ia acccn- 
luarea .în sonete,' ştiindu-se că această Io rmă fixă (le' poezie res- 
pectarea riguroasă a normelor prozodice privind ritm,1.11 şi versurilor. 
. E,ndeeasi!aul iambic ))resuP.Ull? aecentuaI'fa. siabe(:r parej<2, 4, _ 6, , 
10), avînd, adicăi.un.mumăr de emer accente. 10UUŞli cIfra· aee;lstadlfera, 
de la poezie la poezi\, şi chiar în cadrul aceluiaşi text.Tn funcţieI' materialul. 
li: xical folosit. şi (nuInultim ul rînd) de ideile poetice ,pe care autorul vrea să 
le exprime. În endecasilabul italian, de pildă, s-a s tabilit cu p€\cizie că accen- 
tuarea anumitor silabe din vers îi dau acestuia o anumită tonalitate'; care poate 
fi percepută UŞ')I' de me triciau. Astfel, accentuarea silabelor G şi 10eluce)?- 
forma muzicală cea mai iudefinită", dar şi "cea mai cGmună":l(\cestvi, prim 
tip de ellqe.e<;lşI<.tPîi urrnHa,," CeIC.\.l.<;lccentepe silahele .1,., i 1 q,R,are. "cel 
H.lni .. bJg.<\l. Îll,yariate. po.şibile efede", dar şi.,.,eelmai. calm" .p,Inşfîrşit,.,al treilea 



20 ADRIAN VOICA 2 

tip, ClI accente pe silabele 4, 7 şi 10 este "mai puţin frecvent", clar şi "er! rn ai 
săltăret (pilI saltellanle) şi grăbit, apro ape astmatic'?'. 

Evident, caracteristicile fonetice ale cuvintelor (accent de intensitate, 
lungimea silabelor etc.) se observe! in versurile oricărei limbi, -- deci şi în 
a noastră. Cu acest prilej remarcăm faptul eri eridecasilahul rnrnânesc --- În 
speţă cel fi) Iesit de Eminesc II are unele asem ănări eu cel italian, dar şi deo- 
sebiri, care-i definesc personalitatea. 

Semănînd cu doi piloni ai versului, si labele ,1 şi 10 sint cu anumite 
excepţii, pe care le vom semnala -- totdeauna accentuate. Dacă ictusul forte 
din clausulă este o realitate de necontestat, putem afirma efI şi accentul silabei 
a patra este' prijpiav,ca intensitate, .d( cel al ictusuluifor te. 7 Acesta este lin 
argument so lid în favo arca cez urii mobile", tare desparte versul în do uă erni- 
stihuri inegale, Întocmai ca În SUnetul italian. 

Tabloul accerrtelor in so netele anturne se prezintă astfel: 

1. AfG1'll-i toamnă 2. ani la mijloc 
:2 4 8 10 
:1 10 
:2 10 
2 10 

1 ') 4 fi 8 10 .- 
U 8 10 

:2 6 10 
Z 4 fi 8 10 

:2 4 6 10 
2 6 -- !O 

4 G 10 

4 ti 10 
4 e 10 
·i (j 10 

4, Iubind tn taină ... 

2 8 10 
:2 8 10 

4 ti 10 
4 ti 10 

tneuş! glasul 
10 

il 10 
610 

10 

8 
8 

:2 4 6 8 10 

_JI 10 
8 10 
8 1() 

.. cit. 
':Mihai Dina, în Ritm şi rimăiti 'poezia romănedscă (Bucureşti, Cartea rornăncască, 1086. 

p. 128). vorbeşte .despre "ictusnl fbrte suplimentar al cezurîl", {jar precizează; o pagină mal 
departe, că "cezura poeziei noastre este intotdeauna Iixă". Ceea ee metrlcienii denumesc cezura 
mobilă devine la Mihai Dinu "pallză asociatii" (p. 120). . r, 

8 Pentru detnJii. vezfAdrlan Voleu. Cezura ÎI! souetul eminescian, in "tinalele ştiinţifice 
ale Unlversttătti eAl. 1. Cuza» elin Iaş!" (Serie nouă), Secţiunea III, t, ltteratură, tO!I\uI XXXIII, 
1987, p. 78--1l6.· . . 
. , 9 Heferlndu-se la "atmosfera rltrulcă" pe care Eminescu o creează în sunetul .A{(/ră-i 

toamnă, G. T. T'ohăneauu remarcă în studiul Ritm dominant, substituiri ritmtce, ritm ,,secund" 
(pubncat ÎI! vot, Dincolo de clvlflt. Bucureşţi, Editura Ştiinţifică şi Enc.icloprdic, 1976) numărul 
roarte mic (le substttum. Dar el nil accentuează negaţia în versul "ZIf-ai vrea Cel nirne-n uşa ta 
să bată" (- V V -- V -- V - V - V) şi, ca atare, nu consideră ci!. ritmul este perturba!.. Nici 
în versul .. De-od.at' aJ.id.foşl1irea uriel rochH" nu gi\seştc vreo. suhs!1tu!rc, deoarece, în .schema 
prezentată l'a p: :..l'41, cuvintul "unei" îşI păstrează accentul pe prima silabă. bar, prozodic, cu- 
vîntul respectiv ('sle lipsit de accent, conform ,cbcmei: V -- V - V - V V V V, 



TEHNICA AOCENTuARlr !N s6N'ETl'n, E\l'.NE'S,CJAN 21 

2 4 e 10 
2 4 1\ 10 

1, --- 4 () 
2 4 

2 1\ 
:2 1\ 8 
2 (} 8 

1 8 
:2 

1, 8 

n_ Veneţia 

:2 4 6 10 
1 4,5 El 10 

4 10 
4 10 

4 (3 
1 4 G 

2 4 fi 
:2 1 6 

,1 (\ 10 
10 

:2 fi 10 

(j -- 
6 1 

1 -- 1 10 

:2 4 7,8 10 
4 il 8 10 

2 ·i G 10 
:2 4 8 10 

:2 10 
2 ,j 10 
2 -1 8 10 
2 4 1.0 

:2 t il 10 
2,:3,4 8 10 
2 4 6 8 10 

2 4 10 
2 4 G 3 10 
2, 4 G 3 10 

2 1 {) 10 
2 4 Il 10 
2 4 fi 10 

4 {) 8 10 

1,---- ·1 fo 10 
:2 1 6 9,10 
2 4 8 10 

:2 4 ro 10 
:2 4 (\ 10 
2 4 6 10 

fi, Trecut-cui anii .. 

Două. versuri din s01H)tuLSunf ani la mijloc şi pun! din. Trecllţ-;au anH". 
nu au silha c\,pa traacpentuat::j,. în. fUlJ,eţ}e de paziţiacelol'lalte accente-va- 
Jiazn. şi spl1el11t\! ritmicăsAstfel, în versul:"C\lll} inima:-rnJ de-adînc o )in,işţţ}şte" 
{2Jl0şchenvritmică este V- VVV - V\(\(.rV, înte(',l11ai cuayersulu,l"Cefnql'- 
ic>a-mi. de.co.pi) o-nnseninară" (lin Trec111",flllqn i.i. .. tIJchimb.învr;rsul" Minune 
cu.nchi mari şi 111.i.nărece·'"tot din sonetulS1111t..anila mij(oc,. deşi silabaa 
patra lluţ'hte aceellt.llată,.eclelalte silabe pare po artă accent.: \(- V VV V  
V-V· . 

ie()psiclcră că "iambul de 7/8sila.be.şi iam hul de 11 silahe tind 
cătJTO nivelare a ac{)euluării"ll -- ceea ce es te absc-hrtinexacbdacă Tl,C referim 
la I'.ndeeetsilabii .emillescicDi. Dar. lot cereeLătotulmclJil,ionatafirrnă :"În to,t 
('.t\aueJe. general, s('.·hemeleritmice ale pDeziei cmineseteaecclnctd cU cele al- 
cătuite pe haz a operei altor poeţi, fapt ce dovedeşte erI norma ritmică este 
determinată, În 'ultimă instanţă, de aspectul material al limbii, aeelaşipe!JJru 

_toţicj'catorii depoet:ie. Coincidenta în ansamblup,u eXclli(f:. diferenţierile în 
detaliu"; s peciticuldin ve,rsifieaţia fiecărui pot:,t rez.idă lri înţrebuinţarea PCl,l'- 
. ticulană. <\ limbii .. ca semnificant şi devine Un fapt de stil indi:vidual:'12. Desigur 

.' t.oţi plyeţiiearefolosesc iamhul tin.d (teoI'etie)spr aceeaşi schemă.pHrtehnic.a 
accel1l:ttlti'ii diferă de la poet lapoet,eea ce contr?vine(italacelei "nivelări 
a acct;ptu{lrii"kspre care vorbea LFHleriv. în plţIS,. schill1barea sau.lipsa 
___ o • _ 

lQ îh'Iîl'arantb'iă este ll'ceu 1 rmmăru Isonetnh;i. 
l1I.Funiel'iu, Ver:ifita(iarotmlnettitcă, Timişoara; FacUt, 1980, p. 43 
12 Idem, p. 44. 



decît ... Oar această "energie" şi-o manifestă numai cind se află,tntrealte 
riLmice(binate SUI! tenrare) şi - mai ales -cîncţ (lei!nceput 
al sonetull1î Vene/ia !"$te.un.exenlplu :eondlld,cnt ·(V  V- 
V·- VVV- V)· 

accentuluipe o anumităsilahă nu se explică numai prin fuJr>sirca materialului 
lexical, ci şi priufnnulpc care vrea să-I im prime l')ccLnl versului respectiv, 
folosind, UiIdă, exclamatiile şiîntrehările proprii poeziei ro m an tice, 

Nu există niciuri singur SqD.Bt antum În care silaha a do ua 18 ne accen- 
tu ată în Dacii În CÎnd lusuşi glasul şi Trecut-au an i i..; 

, numărul acestora cnHit;e la 2 în Afllră-i toamnă 
Ei În Iubind În tainâ ... şi to t la Ei in .Veneţia. 

ictuşi, pe silabele 4, 6, 10, caIn exem plele : "Şi 
toată" (1) şi "Ca să te văd venind ca-il vis, 

,'it·m,;,.," este V V v- V - V - V-V. Sint însă şi cazuri cînd 
,"",'m"r,,,: ictusilor se-recuce la trei (Li, 6 şi 10). şi atunci' scMlha versurilor: 

p!ăcere"(4) şi "Ca-nl;i.ntirim tăcere c-u-cetate" (6) 
V-VVV-V. 

CÎlldEw:inescu sublinieze primul cuvîntdin el m u tă accentul 
de Pe a doua pe prima aşa cum procedează in sunetele Iubind În Lain ă ... 

şi Venefia., 'Astfel, în versul: "Vreau să mă-nec de .plcea-uvăpăiere" (4), care 
urmează sllc:rIla '- V Y V ., V V V - Veste subliniată şi )dtllJic .nerăhdarca 
Îndrăgostitului a fi dcgrahă alături de iuhită. Vom mentiona, de ase- 
menea, eli :versul "El m uma-n veci e-n floarea (6). căruia îi corespunde 
schema . V v.- V - V V V·· V, are patru ictuşi (1, G, 10), in vreme ce ver- 
surile : "Preo. rămas din a vechimii zile" (6) şi "N u-n vie l!1orţ..ii (,-fl. zadar, 

copile l" (6), deşi ,au acelaşi număr de ie tuşi ca în exmpllll.de mai sus, cunosc 
o altă dispunere ti accentcîor : 1, Ll, 8 şi 10, schema fii.nd- V V - V V V - V - V. 

O a liniei melo dice este o bţinută de Eminescu prin rapor-tul 

stabileşte Între ne referim la ver;l1'ile d( tipul: 
h,;·,,','1,'rl care au to:ţi ictuşii; cOl;form sche- 

acele. vE'rsuri .în eate, dPJ?ă. silaba 
pînă la ictuSlll f(Îrtr: din chwsuJă .. Ren.un- 

opta, cuvintele de rimă-- îU.:lcl:'st .caz puI'- 
percepute şi reţinuif eatare.În. soneu 1 

'Suni ani este construit înînfh;gime după schem.u : 
V:· V- V văd zîmhind (;opililreşle I Se stinge-atunci 
u viaţă de durere, Privirc[Hni arde, sufletul imi creste". Numeroase alte ver- 
lsuri sînt ac:estrl'loc!.. . C()nJfrll1iastfel'tB()riahlilbrăaeanu pri- 
vind ,:"adecvan'a ritmului lâ idee"13.Menţ.ionăll1,i de asemenea, În ultiI:uul 
iVers:Citat, 11iueiunităţidactilico .face. ca .în.treaga si.n.tagniă, "sufletul 

ajutorul ritmull1i, 'ca ptwtMoare l Întregii Încăr- 
pCiezieiiM; 
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Schema ritmică V - V .. V - V V V - Veste des întllnită In so notcle an- 
lume. Dar cezur a (simplă sau dublă} determină nuantări diverse ale ritmului, 
punînd în evidentă o anumită celulă ritmică. Acest tip ritmic se găseşte de 
trei ori în sunetul Iubind in taină ... : "Dar nu mai pot. A dorului tărie / Cu- 
vinte dă duio asclor mistere'": precum şi penultimul vers: "C-lHl z.îrnhet faci 
gîndirea-mi să se-mhete". Cînd versul contine şi o unitate dactilică, atunci 
şi cuvîntul (sau sintagma) care o formează poartă accent. De exemplu: 
"ars(! e de sete". Dar cel mai mare număr de versuri aparţinînd acestui tip 
ritmle se Întîlneşte în sonctul Cind insuş! glasul, unde, ca şi în Sunt ani la 
mijloc, al doilea terteL este construit în Întregime în .acest fel: "Cu geana ta 
m-atinge pe pleoape, I Să simt fiorii strîngerii în braţe - I Pe veci pierdu- 
to , vecinic adorato !" 

, în mod frecvent, In endecasilahul eminescian accentul Ilotează pe aceste 
două silabe (ti şi 8). CInd silaha a opta poartă accent, el poate lipsi de pe silaba 
a şasea. în so netul Alari'i-i toamnă găsim un exemplu: "Dar şi mai bine-i, cînd 
af'ară-i z lo ată", corespunzînd schemei V·· V - V V V - V - V, ea şi primele două 
versuri din Iubind in tauiă ... : "Iubind în taină am păstrat tăcere, I Gîndind 
că astfel o să-ti placă tie". Acest tip ritmic este utilizat şi în Veneţia: "Pe 
scări de marmură, prin vechi portaluri, I Pă trunde luna, inălhind păreţii". 
În funcţie de poziţia accentului Ilof.ant, dar şi de cezură, versul poate avea un 
dactil (ea În cazul deja menţionat) : "Privirea-mi arde,'sufleilll ÎnÎ creşte" (2) 
urmînd schema: v -'V - V j.- V V V .. V, sau un an apes t, ca în versul: "Pătrunde 
luna, tnălbinâ păreţii", a cărui schemă ritmică este unmăto area : V - V - V / 
VV-V-y. 

Dar sînt şi cazuri cînd, lipsind accentul pe silaha a şasea, endecasi .. 
Iahul arc, totuşi, cinci ictuşi. Eminescu recurge eu bună ştiintă la accentuarea 
unor silabe impare ., .. aşa cum procedează În Trecut-cut anii ".--. cu scopul 
de a sublinia şi ritrnic emotia cuprinsă în aceste exclam atii retorice: ,,0, ceas 
al tainei, asfinţit de sară" (- - V - V I V V - V - V) şi "Să fac, 0, suflet, ca din 
nou să tremuri" (V---V IVV-V-V). !' 

Tehnica accentuării şi cezura mobilă contribuie la armp nia versului. 
eminescian dînd eudccasilabilor din sunete o personalitate inco nfnndahilă, 

LA TECHNI QUE DE L'ACCENTtTi\TION DANS LES SONl'\ETS DE TII. EI\IlNESGU 

Dans cette Hude ou Ia it des oliservat.lons conccmant la techniuue de I'accentuutton dans 
les sonuets de .;lL Eminescu. On y constate que l'accentuatiol1 COl';pt Lant de l'idee po{tique 
qne de la tQl1111ite quc l'antcul' veut imprimer }1 ses hendecas:yllahcs, 


